
PROGRAMAÇÃO 

ReTina - feira de arte gráfica, novembro/2019 
 
 
 
22/11 
 
14h às 17h30 - Dia de PE + ReTina – feira de arte gráfica 
                         Auditório do Colégio Politécnico  UFSM 
 
“O Dia de PE é um evento realizado a cada 2 anos pelo curso de Comunicação Social 
– Produção Editorial, UFSM  para observar o mercado buscando compreender os 
novos espaços de atuação do produtor editorial e ainda fomentar a produção com 
espaço para mostra de trabalhos acadêmicos, desenvolvidos nas disciplinas práticas 
do curso. 

Em 2019, o evento surge como uma parceria entre a ReTina – feira de arte 
gráfica e o curso de Comunicação Social – Produção Editorial, UFSM.  
Afinal, se há “crise no mercado editorial”, o crescimento das feiras de artes gráficas e 
publicações independentes nos mostra que o caminho é outro. Vamos conhecer e 
debater sobre as publicações independentes e feiras gráficas?” 
14h00min – Abertura 
14h10min – Lançamento revista OQI 
14h50min – “Impressão Minha” - Exibição de Documentário 
15h20min – Bate-papo: Feiras e publicações independentes 

- ReTina - feira de arte gráfica: Renata  Dias Maciel e Cristina Rios Leme 
- Experimentos Impressos: Ricardo Rodrigues 
- Borogodó Editora: Rossana Di Munno 
17h30min – Encerramento 
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no 
link: https://forms.gle/DoK1iMvmrdo8QXAD6    e no dia. 
========================================================== 
 
23/11  
 
14h às 20h -  Feira de arte gráfica  
                Rua José do Patrocínio, 188 - praça do Maneco, ao lado do bar 
Tribus 
                
 15h às 16h30 – Oficina  “COR” : 
                         Ministrante : Projeto Mancha - Produção Editorial, UFSM       
                         Link para inscrição : https://forms.gle/KDMgJgY1wrDDwj1a9 
20h - Encerramento 

               
=====================================================  
24/11  
 
14h às 20h - Feira de arte gráfica 
               Rua José do Patrocínio, 188 - praça do Maneco, ao lado do bar                   
Tribus. 
 
 15h às 17h30 - Oficina  “O PROCESSO CRIATIVO E A EXECUÇÃO   

https://forms.gle/DoK1iMvmrdo8QXAD6
https://forms.gle/KDMgJgY1wrDDwj1a9


                          NO DESENHO PARA REPRODUÇÃO” 

                          Ministrante :  Byrata  
                          Link para inscrição: https://forms.gle/diGyDQK7hePLgq2b8 

 
20h - Encerramento 
          
           
=========================================================== 
 
# o evento e atividades são gratuitos.  
 
# o Espaço Da Cás Eventos oferece em todo funcionamento da feira  cardápio 
variado e especialmente elaborado para o evento. 
 
# DJ Taele prepara playlist especial para a ReTina !                                

https://forms.gle/diGyDQK7hePLgq2b8?fbclid=IwAR0rMREZkOsmEmU9arjzWlUJAXojyqmlXilkIsZ5BkW4y1jkukKhODiot0A

